
Regulamin konkursów i plebiscytów w gazecie "Metrocafe.pl", w których udział zgłaszany 
jest poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub SMS na wskazany przez Organizatora adres lub  
numer.  
 

§ 1. 
Regulamin określa ramowe zasady organizacji konkursów i plebiscytów e-mailowych i  
SMSowych [zwanych dalej łącznie "konkursami"] na łamach gazety "Metrocafe.pl". 
Niniejszy Regulamin ma zastosowanie, o ile taka informacja zostanie podana w zapowiedzi 
danego Konkursu. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, 
a informacjami zawartymi w zapowiedzi o danym Konkursie zastosowanie mają informacje 
zawarte w zapowiedzi o danym Konkursie. 
 
 

§ 2. 
Organizatorem konkursów prowadzonych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie  
jest Agora SA z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru  
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 59944, kapitał zakładowy  
50.937.386,00 PLN – wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44 
 

§3. 
Dane osobowe przekazane Agorze SA przez uczestników konkursów organizowanych na  
zasadach określonych w niniejszym regulaminie będą przez nią przetwarzane wyłącznie w  
celu: (i) realizacji konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzców konkursu, (iii) doręczenia nagród.  
Dane osobowe mogą być także przetwarzane gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie  
usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych określonych w  
zapowiedzi o danym konkursie jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział  
w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych  
oraz do ich poprawiania i usuwania. Administratorem danych jest Organizator- Agora S.A. z  
siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10 (00-732).  
 

§4. 
W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, pracownicy innych firm  
współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu wskazanych w zapowiedzi o  
konkursie ani członkowie rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa)  
pracowników tych podmiotów. Konkursy, w których udział odbywa się za pomocą SMS, jest  
dostępny wyłącznie dla użytkowników sieci telefonii komórkowej zarejestrowanych na  
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

§5. 
Udział uczestnika małoletniego w konkursie dozwolony jest wyłącznie za zgodą jego  
przedstawiciela ustawowego.  
 

§ 6 
Nad prawidłowym przebiegiem każdego konkursu będzie czuwać Komisja powoływana przez  
organizatora.  
 

§7. 
Na łamach dziennika "Metrocafe.pl” ogłaszane będą zapowiedzi danych konkursów. Każda  
zapowiedź dotyczyła będzie jednego, odrębnego konkursu. Każda zapowiedź zawiera  



co najmniej:  
a) datę oraz czas przeprowadzenia konkursu;  
b) szczegółowe zasady konkursu;  
c) rodzaj oraz liczbę nagród - o ile są przewidziane - oraz zasady wyłaniania zwycięzców  
konkursu;  
d) adres e-mail lub numer SMS pod który należy wysłać odpowiedź;  
e) termin, miejsce i sposób odbioru/doręczenia nagród, a także ewentualne dodatkowe  
warunki wydania nagrody - o ile nagrody są w konkursie przewidziane; 
 f) koszt wysłania jednego SMS-a  
 

§ 8. 
W danym konkursie wezmą udział jedynie uczestnicy, którzy zamieszczą w e-mailu lub w  
treści SMS-a wymagane elementy określone w zapowiedzi danego konkursu, prześlą e-mail  
lub SMS w wyznaczonym terminie, a ponadto spełnią inne wymagania określone w  
zapowiedzi danego konkursu oraz w niniejszym regulaminie. Za chwilę dotarcia e-maila do  
organizatora uważa się chwilę jego wpływu na skrzynkę odbiorczą podaną w zapowiedzi  
konkursu. Za chwilę dotarcia wiadomości SMS uważa się chwilę jego wpływu na serwer  
wyspecjalizowanego podmiotu obsługującego na zlecenie Organizatora ruch SMS.  
 

§ 9. 
Każdy uczestnik może wysłać dowolną liczbę maili lub wiadomości SMS, przy  
czym w razie nadesłania z jednego adresu e-mail lub jednego numeru telefonu większej liczby  
wiadomości uprawniających do nagrody, nagroda zostanie przyznana tylko za wiadomość z  
jednego adresu e-mail lub za wiadomość z jednego numeru telefonu– zarejestrowanego  
najwcześniej, a w przypadku konkursów, w których o wygranej decyduje subiektywna ocena  
Organizatora – odpowiedź konkursowa oceniona najwyżej przez Komisję.  
 

§ 10.1. 
O prawie do nagrody w danym konkursie decyduje czas i kolejność wpływu e-maila lub  
SMS-a na skrzynkę podaną w zapowiedzi konkursu bądź też subiektywna ocena przez  
Komisję konkursu odpowiedzi konkursowej – zgodnie z informacją zawartą w zapowiedzi  
konkursu.  
 

§ 10.2. 
Do każdego zwycięzcy danego konkursu organizator wyśle wiadomość informującą o  
otrzymaniu prawa do nagrody w danym Konkursie oraz o sposobie jej doręczenia/realizacji. 
Informacja zostanie wysłana na adres e-mail/numer telefonu, z którego Uczestnik wysłał 
odpowiedź na pytanie konkursowe. Zwycięzca może zostać poproszony o podanie danych 
adresowych, zgodnie z którymi należy doręczyć nagrodę. 
 

§ 11. 
Przy wydaniu nagrody podmiot ją wydający może zażądać od zwycięzcy pokwitowania,  
oraz okazania dokumentu tożsamości.  
 
 
 

§ 12. 
Reklamacje dotyczące danego konkursu należy składać na piśmie, na adres redakcji gazety  
"Metrocafe.pl" osobiście, lub listem poleconym, lub e-mailem na adres metro-
konkurs@agora.pl w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia konkursu. Reklamacje 



dotyczące doręczenia nagrody lub jej jakości należy składać w terminie 12 miesięcy od daty 
doręczenia nagrody, a w razie jej niedoręczenia - w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia 
konkursu. O dotrzymaniu powyższych terminów decyduje data złożenia reklamacji w 
siedzibie Organizatora (w przypadku złożenia reklamacji osobiście), data nadania listu 
poleconego – w przypadku przesłania reklamacji listem poleconym, a w przypadku 
reklamacji zgłaszanych mailem – data wysłania wiadomości e-mail Reklamacje będą 
rozpatrywane w terminie 14 -stu dni od dnia ich doręczenia (tj. odpowiedź na reklamację 
zostanie przesłana przez organizatora osobie składającej reklamację w w/w terminie)  
 

§ 13. 
Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Agory SA przy ul.  
Czerskiej 8/10 w Warszawie oraz w internecie na stronie www.metrocafe.pl a na żądanie 
każdego z uczestników lub innej osoby zostanie wysłany pocztą elektroniczną na wskazany w 
żądaniu adres. 


